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 Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en 
felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal 
från den 11 dec 2019. Korrekt beskrivning är att 
Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 
21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bola-
get ännu inte kallat på utbetalning av 700 000 SEK, 
samtidigt som 4 MSEK har konverterats till villkorat 
aktieägartillskott och amortering har skett med  
3,2 MSEK. Ovan innebär sammantaget att Bolagets 
låneskuld till Swede Unipharma AB vid tidpunkten 
för pressmeddelandet uppgick till 13,1 MSEK  
(med möjlighet att öka till 13,8 MSEK när Bolaget 
så begär). 

 Efter ingåendet av det beskrivna låneavtalet upp-
går således Bolagets totala låneutrymme från 
Swede Unipharma AB till 30,8 MSEK (varav hittills 
utbetalt lån är 29 MSEK, varför Bolaget när som 
helst har möjlighet att begära utbetalning om ytter-
ligare 1,8 MSEK), och av Swede Unipharma AB läm-
nat villkorat aktieägartillskott uppgår till 4 MSEK. 
Ovan beskrivet påverkar inte det totala belopp som 
Swede Unipharma AB tillfört Bolaget. 

 Den 11 mars meddelade Enorama Pharma att  
Bolaget ingått ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet 
med det nordeuropeiska läkemedelsföretaget  
Evolan Pharma AB, avseende försäljning av  
Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och 
Litauen. Avtalet är ingånget för en period om  
5 år från lansering och tilläggsavtalet innebär att 
Enorama Pharma och Evolan har kommit överens 
om minimikvantiteter och priser för Evolans köp av 
produkten. Parterna har även överenskommit att 
Evolan kommer ansöka om och bekosta nationella 
tillstånd för försäljning av produkten. Tidpunkten 
för lansering är beroende av handläggningstiden 
vid respektive läkemedelsverk. Överenskomna  
minimikvantiteter består i förväntade marknads- 
andelar på respektive marknad för respektive år. 

 Den 15 april publicerade Enorama Pharma års-
 redovisningen för räkenskapsåret 2019. 
 Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets 
 hemsida www.enorama.se.

 Den 15 april kallades aktieägarna till årsstämma  
 den 20 maj 2020 kl. 18.00 i Bolagets lokaler på 
 Södergatan 3, Malmö. Den 28 april meddelade 
 Styrelsen för Enorama Pharma att man beslutat att  
	 flytta	bolagsstämman	till	en	större	lokal	med	bättre	 
 förutsättningar för större fysisk spridning av  
 deltagarna. Ändringen gjordes i syfte att minska  
 risken för smittspridning av coronaviruset covid-19.  
	 Stämman	flyttades	till	Nyströms	Gastronomi,	Norra	 
 Vallgatan 66 i Malmö. 

 Den 5 maj	fick	Enorama	Pharma	besked	från	 
 svenska Läkemedelsverket att MRP-processen för  
 nikotintuggummit avslutats och att samtliga länder  
 där ansökan skickats in är överens om att produk-
 ten uppfyller alla krav för godkännande. För att  
 nationellt godkänna produkten i varje enskilt land  
 återstår enbart inlämning och granskning av de  
 nationella översättningarna av nikotintuggummits  
 slutliga produktinformation.

 Den 7 maj meddelade Enorama Pharma att  
 Bolaget ingått ett licens- och leveransavtal med  
	 betapharm	Arzneimittel	GmbH	avseende	försälj-
 ning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. 
 Licens- och leveransavtalet har en initial löptid om 
 tio år och bekräftar villkoren i Term Sheet-avtalet 
	 och	innehåller	de	definitiva	villkoren.	betapharm	 
 beviljas en villkorad exklusiv rätt att marknadsföra,  
 sälja och distribuera Bolagets nikotintuggummi i  
 Tyskland. Exklusiviteten är avtalad för fem år och  
 är även villkorad av uppfyllande av minimikvanti-
 teter i förhållande till marknadsandel. 

 Den 18 maj meddelade styrelsen i Enorama 
 Pharma att årsstämman som skulle ha ägt rum  
 den 20 maj 2020 skjuts upp till den 26 juni 2020.  
 Beslutet baseras på den senaste tidens utveckling  
 av covid-19-pandemin och den lagstiftning som  
 trätt i kraft om tillfälliga undantag för genomför-
 ande av bolagsstämmor. Beslutet att skjuta upp  
 årsstämman fattades i syfte att istället kunna ge-
 nomföra stämman digitalt utan personlig närvaro  
 för att minska risken för smittspridning och därmed  
 värna Enorama Pharma AB:s aktieägares och med- 
 arbetares säkerhet samt för att möjliggöra ett ökat  
 deltagande under rådande omständigheter. 

       

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2020

forts.

Sammanfattning av delårssrapport

https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/


3          Delårsrapport Q2 – 2020  |  Enorama Pharma

 Den 20 maj publicerade Enorama Pharma kvartals-
 rapporten för det första kvartalet 2020. Rapporten 
 kan laddas ner från Bolagets hemsida 
 www.enorama.se.

 Den 20 maj kallades aktieägarna till digital års-
 stämma den 26 juni 2020. Kallelsen kan läsas på  
 Bolagets hemsida www.enorama.se.

 Den 22 maj meddelade Enorama Pharma att 
 Bolaget ingått avtal med Twinroll Service AB om  
 försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus 
 All White. Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls  
 samarbete avseende Twinrolls Private Label-för-
 säljning av Enorama Pharmas egenutvecklade 
 tobaksfria vita snusprodukter. Avtalet som har en  
 initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en exklusiv rätt  
 till Private Label-försäljning av produkterna i Qatar,  
 Finland, Rumänien och Tjeckien samtidigt som det  
 ger en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna i  
 Polen, Island och Nya Zeeland. De exklusiva för-
 säljningsrättigheterna är villkorade av uppnående  
 av vissa förutbestämda minimikvantiteter. 

 Den 25 maj meddelande Enorama Pharma att  
 Bolaget, via sitt patentombud AWA Patent,  
 mottagit en invändning på det svenska patentet 
 för nikotintuggummits formulering. Inom nio 
 månader från det att Patent- och Registrerings-
 verket (PRV) har meddelat ett patent kan vem som  
 helst invända mot patentet. En sådan invändning  
 har Fertin Pharma gjort på invändningsfristens 
 sista dag. 

 Den 18 juni meddelande Enorama Pharma att  
 Bolaget har ingått ett ömsesidigt icke-exklusivt  
	 Term	Sheet-avtal	med	IGRP	LDA	(”IG	Therapeutics”)	 
 avseende försäljning av Bolagets nikotintugg-
 gummi i Portugal, Kap Verde, Angola och
	 Mozambique.	IG	Therapeutics	bär	alla	kostnader	 
 relaterade till marknadsgodkännande för nikotin-
 produkterna i de aktuella länderna. Bolaget upp-
	 låter	en	royaltyfri	licens	till	IG	Therapeutics	att	
 använda Bolagets immateriella rättigheter i den 
 utsträckning som krävs för att kunna fullgöra sina 
 åtaganden enligt villkoren i avtalet. Term Sheet-
 avtalet har en initial löptid om fem år och är ömse-
 sidigt icke-exklusivt. Avtalet innehåller inga 
 bestämmelser om minimiåtaganden avseende 
	 ordervolym.	Bolaget	och	IG	Therapeutics	ska	enas	
 om att ingå ett leverans- och licensavtal. 

 Den 26 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma. 
 Vid stämman var 3 369 251 aktier representerade,  
 motsvarande ca 60,9 % av det totala antalet 
 aktier. Sammanfattningen av de beslut som 
	 fattades	och	svar	på	inkomna	frågor	återfinns	på	
 Bolagets hemsida www.enorama.se.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2020 forts.

Sammanfattning av delårssrapport

https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/
https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2019/
https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2019/


4          Delårsrapport Q2 – 2020  |  Enorama Pharma

 Den 2 juli meddelade Enorama Pharma att Bolagets 
huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna 
Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 5 miljoner 
SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade 
lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital 
och	finansiella	ställning.	

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 APRIL – 30 JUNI 2020

 Nettoomsättningen uppgick till 4 464 (4 212) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -1 778 (-3 952) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -1 865 (-4 141) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,78) SEK

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 
1 JANUARI – 30 JUNI 2020

 Nettoomsättningen uppgick till 7 506 (4 598) KSEK
 Rörelseresultatet uppgick till -6 194 (-8 320) KSEK
 Resultat före skatt uppgick till -6 460 (-8 699) KSEK
 Resultat per aktie* uppgick till -1,17 (-1,64) SEK
 Soliditeten uppgick per den 30 juni till 1,9% (29,7%) 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 531 481 aktier. 
 

Sammanfattning av delårssrapport

Data per aktie 2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01  
 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31  
     

Antal aktier före full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 531 481 5 298 562 5 531 481
Antal aktier efter full utspädning 5 531 481 5 298 562 5 531 481 5 298 562 5 531 481
Resultat per aktie före full utspädning -0,34 -0,78 -1,17 -1,64 -4,30
Resultat per aktie efter full utspädning -0,34 -0,78 -1,17 -1,64 -4,30
Genomsnittligt	antal	aktier	före	full	utspädning	 5	531	481	 5	298	562	 5	531	481	 5	298	562	 5	376	202
Genomsnittligt	antal	aktier	efter	full	utspädning	 5	531	481	 5	298	562	 5	531	481	 5	298	562	 5	376	202
Antal utestående aktier vid periodens slut 5 531 481 5 298 562 5 531 481 5 298 562 5 531 481 
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Bästa Aktieägare,

Covid-19
Alla har påverkats direkt eller indirekt av corona- 
pandemin. Den har skapat omständigheter som man 
inte kan påverka eller förutse. För Enorama Pharma 
har det under våren i mångt och mycket varit  
”business	as	usual”,	men	med	lite	annorlunda	
förutsättningar. 

Tyskland blir först ut med vårt nikotintuggummi
Under kvartalet som gått har vi meddelat att Enora-
ma Pharma ingått ett licens- och leveransavtal med 
betapharm	Arzneimittel	GmbH	avseende	försäljning	
av nikotintuggummi i Tyskland. Avtalet löper initialt 
över 10 år och ger betapharm en villkorad exklusi-
vitet att marknadsföra, sälja och distribuera Enora-
ma Pharmas nikotintuggummi i Tyskland under de 
närmsta 5 åren. Då vi redan fått vår första order från 
betapharm kommer Tyskland därmed att bli den för-
sta marknaden som lanserar vårt nikotintuggummi. 
Landet har 17 miljoner rökare och omkring 19 000 
apotek, så potentialen för vår produkt är mycket stor. 
Därför arbetar vi nu intensivt tillsammans med vår 

partner Aizant och kunden betapharm för att få  
produktens emballage på plats och tillverka varorna. 

Avtal för totalt 16 marknader
Med Tyskland inräknat har vi nu avtal för vårt nikotin-
tuggummi som omfattar totalt 16 marknader. Evolan 
Pharma kommer att marknadsföra och sälja Enorama 
Pharmas nikotintuggummi i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och 
Litauen.	MAE	Holding	har	rättigheterna	i	Neder- 
länderna och Dr. Reddy’s i Nordamerika och 
Australien. Nyligen meddelande vi att Enorama 
Pharma	dessutom	ingått	ett	avtal	med	IGRP	LDA	
(”IG	Therapeutics”)	avseende	försäljning	av	Bolagets	
nikotintuggummi i Portugal, Kap Verde, Angola och 
Mozambique. 

Det är fantastiskt spännande att vara en del av detta 
världsomspännande projekt där vi just nu etablerar 
Enorama Pharmas världskarta för många år framöver. 
Arbetet med att skapa försäljning pågår parallellt 
med arbetet att få vår supply chain på plats.

Enorama Pharma fortsätter att utvecklas. Under senaste kvartalet har vi tagit en rad nya 
steg på vägen mot att bli ett lönsamt företag. För det målet är tydligt – vi ska skapa 
intäkter och lönsamhet, på kortast möjliga tid. Därför är vårt fokus inställt på försäljning. 
Vid sidan av våra utvecklingsprojekt är kundbearbetning och avtalsdiskussioner det vi 
just nu ägnar mest tid åt. Som en konsekvens av detta förstärker vi teamet med en ny 
medarbetare inom business development. Rekryteringsprocessen är redan igång.
 

VD har ordet
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Ännu fler avtal
Försäljning och avtal är också fokus inom vårt 
icke-medicinska område. Vårt tobaksfria vita snus, 
som vi utvecklat på mycket kort tid, har väckt stort 
intresse på en marknad som växer i en otrolig omfatt-
ning just nu. I slutet av maj kunde vi glädjande nog 
meddela att vi ingått avtal med Twinroll Service AB 
avseende private label-försäljning av vårt tobaksfria 
vita snus i Qatar, Finland, Rumänien och Tjeckien 
samtidigt som det ger en icke-exklusiv rätt att sälja 
produkterna i Polen, Island och Nya Zeeland. Avtalet 
är villkorat, baserat på försäljning under avtalstiden 
och vi uppskattar värdet av den avtalade försälj-
ningsvolymen till 280 miljoner kronor över tre års 
tid. Sedan tidigare har vi också erhållit två testordrar, 
tillsammans värda ca 3 MSEK, från de amerikanska 
bolagen	Good	Work	Tech	och	Turning	Point	Brands.	

Det är mycket tillfredsställande att konstatera att våra 
tobaksfria	produkter	inom	kort	kommer	att	finnas	
på	ett	flertal	internationella	marknader.	Marknaden	
för tobaksfritt vitt snus spås en 8-faldig tillväxt under 
de kommande fem åren och beräknas omsätta 1,1 
miljarder dosor under 20251. Vi är därför glada och 
stolta att vi på kort tid och med mycket små medel 
skapat en stark position även inom detta segment 
med produkter som på ett naturligt sätt kompletterar 
vårt medicinska nikotintuggummi för människor som 
vill sluta röka.

Utvecklingen av vårt cannabistuggummi pågår
Utvecklingsarbetet med vårt medicinska cannabis- 
tuggummi fortsätter i vårt laboratorium. Utmaningen 
med CBD i tuggummi är att säkerställa en kontroll- 
erad frisättning som ger ett optimalt upptag i  
kroppen. Resultatet av utvecklingsarbetet med att 
framställa	prototyper	till	”proof	of	concept”-studier	 
kommer att kommuniceras efterhand som det  
färdigställs. 

För att sammanfatta det gångna kvartalet vill jag 
rikta ett tack till alla aktieägare som visar oss så stort 
intresse. Vi är stolta och glada men inte förvånade 
över att återförsäljare på så skilda marknader har  
valt Enorama Pharmas produkter i konkurrens med 
andra. Vårens verksamhet och medarbetarnas  
fantastiska insatser har gjort att vi är på god väg att 
växa in i rollen från utvecklingsbolag till ett bolag 
som producerar och säljer produkter.

VD	MATS	RÖNNGARD,	
ENORAMA	PHARMA

forts.

VD har ordet

1 EFN Ekonomi- och Finansnyheterna (Maj, 2020).
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Enorama Pharmas verksamhet

Om verksamheten
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag 
med fokus på utveckling och tillverkning av konsu-
mentvänliga medicinska tuggummin, innovativa  
nikotinersättningsprodukter och medicinsk cannabis. 
Vårt mål har från början varit att bli en ledande global 
leverantör av medicinska tuggummin, utvecklade  
genom vår ChewMed®-teknologi. Nu utökar vi den 
ambitionen till att även inkludera icke-medicinska 
nikotinprodukter, t ex vitt snus och andra helt nya, 
tobaksfria nikotinprodukter. Samtidigt pågår proto- 
typutveckling av ett cannabistuggummi innehållande 
CBD. 

Affärsidé
Affärsidén är att utveckla konsumentvänliga nikotin- 
ersättningsprodukter, både medicinska och icke- 
medicinska, och erbjuda dessa som Private Label. 

Affärsmodell
Vi	arbetar	i	en	flexibel	och	kostnadseffektiv	affärs- 
modell där viktiga funktioner som produktion,  
regulatoriska frågor och kliniska prövningar är out-
sourcade till globala partners. Enorama Pharmas 
egen organisation besitter kärnkompetens kring 
nikotinersättningsprodukter och kunskap om tillverk-
ningsmetoder, bl a compressed chewing gum, samt 
licensiering och avtal. Det är denna mycket kom-
plexa kompetens som gör oss unika och utgör grun-
den	för	vår	verksamhetsnisch	på̊	den	globala	arenan.	
I huvudsak arbetar vi som ett B2B-företag och våra 
produkter ska säljas under Private Label, licens eller 
egna varumärken där vi överlåter lokala marknads- 
aktiviteter till våra kunder. Affärsmodellen kräver  
därför mindre kostnader för marknadsföring och 
distribution jämfört med försäljning direkt mot  
konsument.	Genom	denna	affärsmodell	minimeras	
marknadsrisken och investeringsbehovet samtidigt 
som kunderna erbjuds en unik produkt som kan 
säljas till en attraktiv prisnivå. Potentiella kunder och 
distributionspartners är större läkemedels-, tobaks- 
och	Fast	Moving	Consumer	Goods-företag,	såväl	
som apotek och livsmedelsbutiker. 



8          Delårsrapport Q2 – 2020  |  Enorama Pharma

Produkter

Medicinska nikotintuggummi 
Enorama Pharmas första produkt är ett modernt 
nikotintuggummi i olika smaker som erbjuds globalt. 
Enorama Pharmas registreringsansökan för Bolagets 
nikotintuggummin, 2 mg respektive 4 mg med mint- 
och fruktmintsmak, godkändes av svenska Läkeme-
delsverket i augusti 2019 och samma månad erhölls 
patentgodkännande för nikotintuggummits formule-
ring	i	Sverige.	Därtill	har	Enorama	Pharma	ingått	flera	
kundavtal som ger tillgång till de nordamerikanska 
och europeiska marknaderna. Under hösten 2019 
sände Enorama Pharma in en MRP-ansökan för att 
erhålla	godkännande	för	nikotintuggummit	på	fler	 
relevanta	marknader	inom	EU.	I	maj	2020	fick	 
Enorama Pharma det positiva beskedet att MRP- 
processen för nikotintuggummit är avslutad och att 
samtliga länder där ansökan skickats in är överens om 
att produkten uppfyller alla krav för godkännande.

Medicinsk cannabis
2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läkeme-
delsverket för införsel och hantering av cannabis. 
Under 2019 byggdes ett utvecklingslaboratorium upp 
i Malmö och utvecklingsarbetet med ett prototyp-
tuggummi innehållande CBD pågår. Enorama Pharma 
ser möjligheter att längre fram i utvecklingsarbetet 
kunna	finansiera	projektet	tillsammans	med	partners	
som redan är verksamma inom medicinsk cannabis. 

ChewMed®-teknologin
Bolagets ChewMed®-teknologi är grunden för allt 
medicinskt utvecklingsarbete på Enorama Pharma. 
ChewMed®-teknologin gör det möjligt att producera 
tuggummi från ett torrt gummipulver under högt 

tryck, så kallad compressed gum. Plattformen kan 
användas som bärare av en stor mängd aktiva läke-
medelssubstanser. Beroende på vilka partnerskap 
som	kan	identifieras	framöver	kan	antalet	utveck-
lingsprojekt öka eller minska. De sidoprojekt som 
för närvarande ingår i Enorama Pharmas portfölj är 
Allergisk Rinit och Cough & Cold. Förstudier inom 
dessa segment har tidigare genomförts med positiva 
resultat, men utan tydligt externt partnerskap kom-
mer dessa områden inte att utvecklas till prioriterade 
affärsområden. 

Icke-medicinska nikotinprodukter
Enorama Pharma beslutade i maj 2019 att etablera 
en ny enhet inom den expansiva kategorin tobaksfria 
nikotinprodukter, ej läkemedel. De produkter som 
utvecklas inom detta område gör inte anspråk på  
att ha medicinska effekter och omfattas därmed inte 
heller av medicinska regulatoriska direktiv. 
Bolagets första produkt inom det icke-medicinska 
området	är	en	tobaksfri	vit	snus,	en	så	kallad	”All	
White	Nicotine	Pouch”.	Det	är	en	nikotinprodukt	som	
liksom snus läggs under läppen. All White-produkter 
är dock helt tobaksfria och har varken smak eller lukt 
av tobak, istället kan de vara smaksatta med olika 
fräscha smaker. Produkten är utvecklad i Enorama 
Pharmas Malmöbaserade utvecklingslaboratorium 
som en del i Bolagets långsiktiga produktstrategi där 
nikotindistribution i munhålan står i fokus. Fler inno-
vativa produkter är under utveckling och patent- 
ansökningar avseende formulering och fyllnings-
process för det tobaksfria, vita snuset har skickats in 
under hösten 2019. 
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Intäkter och resultat
Intäkter
Nettoomsättningen för Enorama Pharma uppgick under peri-
oden till 7 506 (4 598) KSEK. Intäkten uppkommer i samband 
med fakturering av avslutade Milestones i enlighet med avtal. 
Framtida variation i intäkter kan uppkomma då fakturor intäkts-
förs när villkoren enligt avtal är uppfyllda. Under första halvåret 
har även den tobaksfria vita nikotinprodukten, s.k. All White 
Nicotine Pouch, genererat intäkter via USA och Sverige. 

Resultat      
Rörelseresultat uppgick i kvartalet till -1 778 (-3 952) KSEK.  
Rörelseresultatet för årets sex första månader uppgick till  
- 6 194 (-8 320) KSEK. Förändringen mot föregående år är 
relaterad till försäljning av den nya vita snusprodukten, samt 
minskade kostnader i samband med utvecklingstjänster.  
I rörelseresultatet ingår aktivering av utvecklingskostnader 
med 915 (1 588) KSEK.   

Personalkostnader uppgick i kvartalet till -1 813 (-2 065) KSEK. 
Personalkostnader för årets sex första månader uppgick till  
-3 812 (-3 841) KSEK. Förändringen i personalkostnader mot 
föregående år beror till störst del på minskade sociala kostna-
der efter åtgärder insatta i samband med covid-19-pandemin. 
 
Övriga externa kostnader uppgick i kvartalet till  
-2 367 (-3 266) KSEK. Övriga externa kostnader för årets sex 
första månader uppgick till -6 476 (-6 158) KSEK. Förändringen 
mot föregående år beror på minskade inköp av konsult- 
kostnader.       

Resultat före skatt uppgick i kvartalet till -1 865 (-4 141) KSEK. 
Resultat före skatt för årets sex första månader uppgick till  
-6 460 (-8 699) KSEK.

Finansiell ställning
Per den 30 juni 2020 var soliditeten 1,9 (29,7) procent och 
det egna kapitalet 719 (8 320) KSEK. Den 2 juli 2020 lämnade 
Bolagets huvudägare ett villkorat aktieägartillskott om 5 MSEK 
i syfte att stärka det egna kapitalet. Beaktat aktieägartillskottet, 
beräknas därmed att det egna kapitalet är intakt. Likvida medel 
uppgick till 1 807 (2 007) KSEK per den 30 juni 2020. Totala till-
gångar uppgick per den 30 juni 2020 till 37 892 (28 043) KSEK.  
 
Arbetet i styrelsen med att säkerställa det framtida kapitalbeho-
vet sker kontinuerligt. Bolagets framtida kapitalbehov säkerställs 
genom intäkter från försäljning eller i enlighet med avtal, lån 
eller emission, enskilt eller i kombination därav. 

Lager
Lagret består av material för tillverkning av den tobaksfria, vita 
snusprodukten. Varulagret uppgick per den 30 juni 2020 till  
990 (0) KSEK. 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet	för	perioden	var	-12	798	(-14	423)	KSEK. 
Aktivering av utvecklingsutgifter har gjorts med  
915 (1 558) KSEK i perioden.

Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av  
Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
 Delårsrapport 3 för perioden januari–september 2020 publiceras den 11 november 2020
 Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021

Kontaktperson avseende finansiell information: Mats Rönngard, VD, mats.ronngard@enorama.se

Finansiell utveckling
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  2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
 Not 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
     

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  4 464  4 212  7 506  4 598  7 611  
Aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning  0  78  915  1 588  2 824 
Övriga rörelseintäkter  15  32  191  49  100 
Summa rörelseintäkter  4 479  4 322  8 612  6 235  10 535  
 
Rörelsens kostnader      
Kostnad såld vara   -2 015  - -4 059  - -
Inköp av tjänster utveckling  - -2 869  -335  -4 437  -9 315   
Övriga externa kostnader  -2 367  -3 266  -6 476  -6 158  -15 819   
Personalkostnader  -1 813  -2 065  -3 812  -3 841  -7 840  
Avskrivning materiella anläggningstillgångar  -44  -30  -88  -53  -153 
Övriga rörelsekostnader  -18  -44  -36  -66  -284  
Summa rörelsekostnader  -6 257  -8 274  -14 806  -14 555  -33 411 
      
Rörelseresultat  -1 778  -3 952  -6 194  -8 320  -22 876 
      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  - - - - -
Räntekostnader och liknande resultatposter  -87  -189  -266  -379  -923  
      
Resultat efter finansiella poster  -1 865  -4 141  -6 460  -8 699  -23 799  
      
Resultat före skatt  -1 865  -4 141  -6 460  -8 699  -23 799 
      

Skatt på periodens resultat 1 - - - - -
      
PERIODENS RESULTAT  -1 865  -4 141  -6 460  -8 699  -23 799 

Resultaträkning  
i sammandrag
(KSEK)
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TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 23 849  21 698  22 934   
Summa immateriella anläggningstillgångar 23 849  21 698  22 934  

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier  1 628  818  1 634 
Summa materiella anläggningstillgångar 1 628  818  1 634    

Summa anläggningstillgångar 25 477  22 516  24 568   
 
Omsättningstillgångar 
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 990 0 0
Summa varulager mm 990 0 0

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 8 396  2 929  1 205   
Övriga fordringar 929  327  732  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 293  264  1 474   
Summa kortfristiga fordringar 9 618  3 520  3 411    
 
Kassa och bank 1 807  2 007  14 605   
 
Summa omsättningstillgångar 12 415  5 527  18 016 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 37 892  28 043  42 584  
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 864  828  864 
Fond för utvecklingsutgifter 18 187  16 036  17 272 
Summa bundet eget kapital 19 051  16 864  18 136   
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond  0  0  13 923    
Balanserat resultat -11 872  155  -1 081  
Årets resultat -6 460  -8 699  -23 799   
Summa fritt eget kapital -18 332  -8 544  -10 957 
 
SUMMA EGET KAPITAL 719  8 320  7 179 
 
Långfristig skuld 
Skulder till kreditinstitut 0  0  0
Skulder till koncernföretag 23 200  9 100  25 000  
Summa långfristiga skulder 23 200  9 100  25 000  
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristig skuld kreditinstitut 0  0  0 
Leverantörsskulder 3 669  2 079  3 669 
Skulder till koncernföretag 4 415  5 292  4 356  
Aktuella skatteskulder 259  231  282     
Övriga skulder 1 885  738  288 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 745  2 283  1 810  
Summa kortfristiga skulder 13 973  10 623  10 405  
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 892  28 043  42 584 

    
 Not 2020-06-30  2019-06-30 2019-12-31
    

Balansräkning i sammandrag
(KSEK)
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Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat -1 778 -3 952 -6 194 -8 320 -22 876
Avskrivningar 44 30 88 53 153 
Erhållen ränta - - - - - 
Erlagd ränta -87 -189 -266 -379 -923
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 821 -4 111 -6 372 -8 646 -23 646
före förändring av rörelsekapital 
 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Lagerförändring  (ökning - / minskning +) -34 0 -990 0 0
Rörelsefordringar  (ökning - / minskning +) -3 177 -2 409 -5 449 -1 671 -1 562
Rörelseskulder  (ökning + / minskning -) 2 968 1 981 2 809 -1 138 -1 356
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 064 -4 539 -10 002 -11 455 -26 564
 
Investeringsverksamheten 
Aktivering av utvecklingsutgifter - -78 -915 -1 588 -2 824
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -30 -81 -430 -1 347 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 -108 -996 -2 018 -4 171 
 
 
Finansieringsverksamhet 
Nyemission - - - - 13 960 
Upptagna lån - 3 800 - 3 800 19 700
Aktieägartillskott - - - - -
Amortering av lån - -750 -1 800 -4 750 -4 750 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 3 050 -1 800 -950 28 910
 
 
Periodens	kassaflöde	 -2	064	 -1	597	 -12	798	 -14	423	 -1	825 
Likvida medel vid periodens början 3 871 3 604 14 605 16 430 16 430
Likvida medel vid periodens slut 1 807 2 007 1 807 2 007 14 605

Kassaflödesanalys
(KSEK)

  2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
 Not 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
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Ingående balans 1 januari 2019 828 14 448 18 082 -16 339 17 019 
Omföring föregående års resultat   -16 339 16 339 0
Omföring bundet fritt kapital  1 588 -1 588  0
Årets resultat    -8 699 -8 699
 
Eget kapital 30 juni 2019 828 16 036 155 -8 699 8 320 
 
Ingående balans 1juli 2019 828 16 036 155 -8 699 8 320 
Nyemission 36  13 923  13 959
Aktieägartillskott   0  0
Omföring bundet fritt kapital  1 236 -1 236  0 
Årets resultat    -15 100 -15 100 

Eget kapital 31 december 2019 864 17 272 12 842 -23 799 7 179
   
Ingående balans 1 januari 2020 864 17 272 12 842 -23 799 7 179 
Omföring föregående års resultat   -23 799 23 799 0 
Omföring bundet fritt kapital  915 -915  0
Årets resultat    -6 460 -6 460 
 
Eget kapital 30 juni 2020 864 18 187 -11 872 -6 460 719
   

Förändring av eget kapital

Not 1  Skatter
Uppskjuten skattefordran har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma  
när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas. 

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat,  
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

Malmö, 12 augusti 2020

ANDERS ERMÉN
STYRELSEORDFÖRANDE 

BENGT JÖNSSON
STYRELSELEDAMOT

ANDERS DAHLIN 
STYRELSELEDAMOT

För ytterligare information

MATS PERSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD 
VD / STYRELSELEDAMOT

(KSEK)

  Fond för   
  utvecklings- Fria Periodens  

 Aktiekapital utgifter reserver resultat Totalt

TOMAS ERIKSSON
STYRELSELEDAMOT

MATS RÖNNGARD, VD  
Telefon:  0708-72 82 50 (mobil)
E-post:  mats.ronngard@enorama.se
Hemsida:		 www.enorama.se
Adress:  Södergatan 3, 211 34 Malmö
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